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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
: الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيد المرسمين، وبعد

 ا حظي فقد من أىم مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم، لذاالصحيحانيعتبر 
بعناية خاصة عند المحدثين، وتنوعت أشكال ىذه العناية بين المستخرجات والمستدركات 

. والشروح وغيرىا من وسائل خدمة السنة النبوية
في  واستكمااًل ليذا الغرض اتجيت جيود ثمة من العمماء نحو دراسة األحاديث المنتقدة 

 .الصحيحين، ودرء ما أثير حوليا من شبو ومالحظات
ومن بين المالحظات التي استوقفتني أثناء دراستي لكتب المخالفين ألىل السنة، أن 

 بخالف ما عميو جل ماصحيح، وعمموال في منيج الشيخينبعضيم يتعمق بشبية اضطراب 
حاديث ظاىرىا يشي بوقوع أل ما، وذلك لروايتو"الرواية المقوية لبدعة راوييا"العمماء في مسألة 

. ىذه المسألة
المسألة مطواًل، وتنقمت بين كتب الموافقين والمخالفين كي أقف عمى جادة في فبحثت 

 .الصواب، فكان ىذا البحث الذي أسأل اهلل أن يوفقني لموصول إلى ما أصبوا إليو من خاللو
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 : الجانب النظري لمدراسة: المبحث األول
 :التفريق بين الرواية المؤيدة لمبدعة والرواية المؤيدة لممذهب: المطمب األول

يظير لممتتبع ألقوال العمماء في قبول الرواية المقوية لبدعة راوييا أنيم اختمفوا اختالفًا 
 .اقبموىا، ثم عاد وبعضيم صرح بمنعوشديدًا في المسألة، فجميورىم يردىا، وبعضيم يقبميا، 

 ، يصعب عمى من يريد درك الحقائقبين أنوإلى ىذا اإلشكال، فنبو الصنعاني توقد 
 معرفة الحق من أقوال أئمة الجرح والتعديل بعد ابتداع ىذه المذاىب ،وتجنب المياوي والمزالق

، فترى عالمًا يقدح في رواية من كان يقول ...التي طال فييا القال والقيل، وفرقت كممة المسممين
بخمق القرآن أو بقدم القرآن والقول بالقدر واإلرجاء والنصب والتشيع، ثم تراىم يصححون أحاديث 
جماعة من الرواة قد رموىم بتمك القوادح، أال ترى أن البخاري أخرج لجماعة رموىم بالقدر وكذلك 

. 1مالك ومسمم، وىذا من صنع أئمة الدين قد يعده الواقف عميو تناقضًا، ويراه لما قرروه معارضاً 
إال أنو يعود ويقرر حقيقة عممية مستنبطة من تتبع مناىج العمماء في الرواية، تؤكد عمى 

 فانو إذا حقق صنيع القوم وتتبع طرائقيم : "أن ىذا الخالف ليس إال خالفًا صوريًا، فيقول
 .2"وقواعدىم ُعِمَم أنيم ال يعتمدون بعد إيمان الراوي إال عمى صدق ليجتو وضبط روايتو

: " وأكد أحمد شاكر عمى كالم الصنعاني فقال بعد أن سرد أقوال العمماء في المسألة
، والمتتبع ألحوال الرواة يرى كثيرًا من أىل البدع موضعًا لمثقة ...وىذه األقوال كميا نظرية

ن رووا ما يوافق رأييم، ويرى كثيرًا منيم ال يوثق بأي شيء يرويو  نحوهو. 3"واالطمئنان، وا 
وقد احتج أئمة الحديث بجماعة من المبتدعة، واحتجوا بأحاديثيم : "  عند قولوالمعممي اليماني

وأخرجوىا في الصحاح، ومن تتبع رواياتيم وجد فييا كثيرًا مما يوافق ظاىره بدعيم، وأىل العمم 
يتأولون تمك األحاديث غير طاعنين فييا ببدعة راوييا وال في راوييا بروايتو، بل في رواية 
. 4"جماعة منيم أحاديث ظاىرة جدًا في موافقة بدعيم، وصريحة في ذلك إال أن لو عماًل أخرى

الغرض من ىذا التقديم بيان ضرورة التدقيق في مناىج المتقدمين، وأن ما يثار حوليا و
 تختمف ة لبدعة راويياديؤالم إال بعد سبر وتحٍر، فالرواية همن مالحظات ال سبيل إلى اإلجابة عن

 .اختالفًا كميًا عن الرواية المؤيدة لمذىبو، وىذا ال ُيعَرُف أيضًا إال من خالل التدقيق والتدبر
                                                 

األمير "إرشاد النقاد إلى تيسير االجتياد، أبو إبراىيم محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد - 1
 (.126)ىـ، 1405، تحقيق صالح الدين مقبول أحمد، الدار السمفية، الكويت، (ىـ1182ت)"الصنعاني

 (.126)المرجع السابق- 2
، تحقيق أحمد شكر، مكتبة دار التراث، (ىـ774ت)الباعث الحثيث شرح اختصار عموم الحديث، ابن كثير -3

 (.83 )ىـ،1423
، (ىـ1386ت)التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل، عبد الرحمن بن يحيى المعممي العتمي اليماني- 4

 (.51-1/50)، 1406، 1تحقيق وتعميق محمد ناصر الدين األلباني، دار المعارف، الرياض، ط
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فالنوع األول مختص بالجانب المبتدع من عقيدة المخالف، والرواية التي تؤيد ىذا 
. الجانب ال شك ببطالنيا ألنيا مخترعة أيضًا، وال شك في اتفاق العمماء عمى رد ىذا النوع

تشترك فيما أما النوع الثاني فيختص باألمور المشتركة بين المذاىب اإلسالمية، ألنيا 
بينيا حول أصول معينة من الشريعة اإلسالمية، فال يصح القول برد المرويات الصحيحة المؤيدة 

 . المخالف الراويليذه األصول لعمة موافقتيا لمذىب
وقد فيم الشيخان ىذه القاعدة وعمال بيا في صحيحييما، فمم يقبال الرواية التي تؤيد 
الجانب المبتدع عند المخالفين سواًء أكان ذلك في الفضائل أو المثالب، وبالمقابل فإنيما قبال 
العديد من الروايات التي تؤيد الجوانب المشتركة بين أىل السنة وبين المخالفين بعد أن استوثقا 

 . من صحتيا
إذًا يظير من جممة ىذه األقوال أن الخالف في قبول الرواية المقوية لبدعة راوييا خالف 

. صوري، وأن األئمة يفرقون بين الروايات المقوية لمبدعة والروايات المقوية لممذىب
 

 :   منهج الشيخين في الرواية المؤيدة لبدعة راويها: المطمب الثاني
ال يختمف منيج الشيخين من الرواية المؤيدة لبدعة راوييا عن منيج غيرىم من 

المحدثين، بل يعتبر منيجيم مستندًا ىامًا ُيستند إليو في بيان مناىج المحدثين في ىذا النوع من 
 .الروايات

 :ويتمخص موقفيما باآلتي
ال يقبل الشيخان الرواية المؤيدة لبدعة راوييا، والمقصود ىنا الجزء الُمحَدث من : أوالً 

 .المذىب، فما أيد ىذا الجزء من الروايات ليس لو وجود في الصحيحين
التزم الشيخان بالتثبت من أحوال الرواة في الصحيحين، فمم يكتفيا في إثبات بدعية : ثانياً 

راٍو باتيامو بيا، بل تثبتوا من ذلك، وىذا يفسر رواية البخاري ومسمم لحديث قيس بن أبي حازم، 
 .وجرير بن عبد الحميد، وَبيز بن أسد وغيرىم

يفرق الشيخان بين الرواية الصحيحة المثبتة الموافقة لؤلصول والرواية الشاذة : ثالثاً 
المنكرة، فالثابت أن الشيخين يقبالن رواية المخالف إذا استجمعت شروط الصحة، لذا قبال رواية 
 .عدي بن ثابت في فضل عمي والحسن رضي اهلل عنيما، ورواية قيس بن أبي حازم في الوالية

يفرق الشيخان بين صدق الراوي ومخالفتو إذا لم تكن مكفرة، لذلك رووا لكثير من : رابعاً 
وىو المفيوم من كالم الحاكم النيسابوري المبتدعة في كتبيم بعد أن استجمعوا شروط الصحة، 
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، وكالم ابن 1"ن كتاب مسمم مآلن من الشيعةإ : "األخرممحمد بن يعقوب في ترجمة حينما قال 
وفي ،  طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة- أئمة الحديث – فإن كتبيم: " الصالح كذلك

. 2"الصحيحين كثير من أحاديثيم في الشواىد واألصول
يفرق الشيخان بين التشيع في عرف المتقدمين والتشيع في عرف المتأخرين، كما : خامساً 

 .في ترجمة عدي بن ثابت، وسعيد بن فيروز، وعمي بن الجعد وغيرىم
 دواعي اتهام الشيخين برواية األحاديث المؤيدة لبدعة راويها: المطمب الثالث

تختمف دواعي اتيام الشيخين برواية األحاديث المؤيدة لبدعة راوييا، فمنيا ما يتصل 
بمعرفة الناقد ألحوال الرواة، ومنيا ما يتصل باختالف عقيدة الناقد، ومنيا ما يتصل بالناحية 

 :المنيجية، وبيانيا عمى النحو اآلتي
قد ال يكون الناقد متثبتًا من بدعية الراوي، فيكتفي بنقل : الدواعي المعرفية لمناقد: أوالً 

أقوال بعض العمماء دون آخرين، مما يمبس عميو ويدعوه إلى التسرع في إطالق األحكام كما في 
 .حال قيس بن أبي حازم المتيم بالنصب وىو منو براء

ومن صور عدم التثبت أيضًا أن ال يفرق الناقد بين االتيام والثبوت، فمن الرواة من رمي 
نما اُتيم بذلك لمبالغتو في محبتو آل البيت ومنيم . بالتشيع وىو ليس كذلك عمى وجو الحقيقة، وا 

من رمي بالنصب لمبالغة في الثناء عمى عثمان بن عفان رضي اهلل عنو، وىو بخالف ذلك كما 
في قيس بن أبي حازم فقد اتيم بأنو ناصبي ألنو كان يكثر من التصريح بتقديم عثمان عمى 

 .عمي
ومن ذلك أيضًا عدم التثبت من أقوال النقاد، فيعتمدىا لمجرد وجودىا في كتاب من 

الكتب، مع أنيا أخبار منقولة تحتمل الصواب والخطأ، فمنيا الصحيح والمكذوب، وال يقبل من 
أقواليم إال ما ثبتت صحتو، وقد وقع في ذلك العديد من عمماء الشيعة حينما نقموا كالم ابن أبي 

 . حديد في قيس بن أبي حازم، مع أنو انفرد بقصة اتيامو، ولم يسندىا
ومنو أيضًا عدم فيم الحديث بشكل جيد كما في حديث الخمس من المغنم الذي رواه 
البخاري عن عمي بن الجعد الذي رمي بالتشيع، ففيمو بعض الطاعنين عمى أنو الخمس من 

 .الزكاة المعتبر عند الشيعة، والصحيح أنو الخمس المصرح بو في الحديث خمس الغنائم
يظير من منيج عمماء الرجال أنيم ال يقبمون نقد المخالف : الدواعي العقدية لمناقد: ثانياً 

                                                 
في شرح التبصرة والتذكرة،  (ىـ806ت)عزاه الحافظ أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي- 1

 .لمحاكم" تاريخ نيسابور"إلى كتاب  (115)تحقيق ماىر ياسين الفحل 
، مكتبة (ىـ643ت)"ابن الصالح"معرفة أنواع عموم الحديث، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشيرزوري - 2

 (.1/61)مـ، 1984، 1الفأرابي، ط
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ومما ينبغي أن ُيَتفقَّد عند الجرح حال : " ، قال السبكيلمراوي إذا خرج مخرجًا عصبيًا مذىبياً 
 واختالفيا بالنسبة إلى الجارح والمجروح، فربما يخالف الجارح المجروح في االعتقاد، ،العقائد

 .1"فيجرحو لذلك
من ىنا ظير أن بعض الرواة ُطِعُنوا من غير عمماء أىل السنة، وخرجت ىذه الطعون 
مخرجًا عصبيًا مذىبيًا، ليس ليا مقاصد نقد الرجال، بل ىدفيا الطعن بالرواة المخالفين لمآرب 
خاصة بيم، فتنبو العمماء ليذا األمر ولم يأخذوا بيذه المطاعن كما فعل البخاري فيما قيل في 

 .قيس بن أبي حازم
حذر العمماء من مغبة التسرع في رد األحاديث، ونبيوا إلى : الدواعي المنيجية:  ثالثاً 

ضرورة االطالع عمى مناىج العمماء في نقد الرواة والروايات، ألن بعض المنتقدين ال يفيمون 
 .ىذه المناىج فيبادرون إلى الطعن بالرواة أو الروايات

ومن صور ىذا الجانب أن جميور العمماء يفرقون بين صدق المبتدع وبدعتو إذا لم تكن 
مكفرة، فخرجوا لكثير من المبتدعة في األصول اعتمادًا عمى ىذه القاعدة، قال ابن حجر في 

نما: " تعقيبو عمى إخراج البخاري لرواية عمران بن حطان الخارجي الناصبي  البخاري لو أخرج وا 
، وقال في ترجمة أبان بن 2"متديناً  الميجة صامد كان إذا المبتدع أحاديث تخريج في قاعدتو عمى
 وان ، وىو من أىل الصدق في الروايات،وأحاديثو عامتيا مستقيمة إذا روى عنو ثقة"   :  تغمب

   .3 "كان مذىبو مذىب الشيعة
ومن صوره أيضًا عدم التفريق بين الرواية المنكرة وغير المنكرة، فقد تكون الرواية موافقة 
لمذىب راوييا وليس فيو نكارة، فال تثريب من رواية ىذه الرواية إذا استجمعت شروط الصحة، 

وقد أحَسَن المعممي اليماني عندما ذىب إلى عدم صحة إطالق الحكم فيمن يروي ما يقوي بدعتو 
بالقبول أو الرد، وأناط الحكم بالعمة، ألن الرواية المقوية لبدعة راوييا إما أن تكون غير منكره فال 
ما أن تكون منكرة والمنكر ضعيف، أما راوييا فإن اتجو النقد  وجو لردىا فضاًل عن رد راوييا، وا 

                                                 
مكتبة ، ت عبد الفتاح أبو غدة، (ىـ771ت)قاعدة في الجرح والتعديل، تاج الدين عبد الوىاب بن عمي السبكي- 1

 (.12)مـ، 1984-ىـ1404، 5الرشد، الرياض، ط
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر -  2

، تحقيق عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، ومحب الدين الخطيب، ترقيم وفيرسة محمد فؤاد (ىـ852ت)العسقالني
(. 10/290)عبد الباقي، دار الفكر

، دار الفكر (ىـ852ت)تيذيب التيذيب، أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني- 3
 (.1/389)ىـ، 1404، 1لمطباعة والنشر والتوزيع، ط
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ن اتجو النقد عمى غير ذلك  إليو بما ينافي العدالة كرميو بتعمد الكذب أو اتيم بو أسقط البتة، وا 
. 1كالتدليس المغتفر والوىم والخطأ لم يجرح بو

 
 :الجانب التطبيقي لمدراسة: المبحث الثاني

، ماهي في صحيحشيخاناستشكل بعض الناس صحة بعض األحاديث التي أوردىا ال
: مقوية لبدعة راوييا، ومن أمثمة ذلك- في نظرىم - وذلك ألنيا  
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر : روى البخاري في صحيحو عن َعْمُرو ْبُن َعبَّاٍس أنو قال: أوال

: " َحدَّثََنا ُشْعَبُة َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي َخاِلٍد َعْن َقْيِس ْبِن َأِبي َحاِزٍم َأنَّ َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص َقالَ 
ِفي ِكَتاِب : َقاَل َعْمٌرو- ِإنَّ آَل َأِبي : َسِمْعُت النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم ِجَياًرا َغْيَر ِسرٍّر َيُقولُ 

 َعْبدِ  ْبنُ  َعْنَبَسةُ  َزادَ . َلْيُسوا ِبَأْوِلَياِئي، ِإنََّما َوِليِّيَي المَُّو، َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنينَ - ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر َبَياٌض 
 َوَلِكنْ  :َوَسمَّمَ  َعَمْيوِ  المَّوُ  َصمَّى النَِّبيَّ  َسِمْعتُ  :َقالَ  اْلَعاصِ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  َقْيسٍ  َعنْ  َبَيانٍ  َعنْ  اْلَواِحدِ 
. 2"ِبَباَلَىا َأُبمَُّيا َرِحمٌ  َلُيمْ 

- وقد استشكل بعض الناس صحة ىذا الحديث لما نسب إلى بعض رواتو من النصب 
. 3-وىو االنحراف عن عمي وآل بيتو
قيس بن أبي حازم من جية عقيدتو، فقيل تكمم بعض النقاد في  وموطن اإلشكال ىنا ىو

إنو كان ناصبيًا، ومنيم من تكمم في والئو دون عقيدتو، فُذكَر أنو عثماني الوالء يقدم عثمان عمى 
. عمي بن أبي طالب

  عنإال ما ذكرعمى من وسمو من أىل السنة بيذه السمة، ، فمم أقف اً أما كونو ناصبي
 بعض الناس عميو في مذىبو ألنو كان يحمل عمى عمي، حمل: " ه قاليعقوب بن أبي شيبة أن

، ... ولذلك كان يجتنب كثير من قدماء الكوفيين الرواية عنو،والمعروف عنو أنو كان يقدم عثمان
إنو مع شيرتو لم يرو عنو كبير أحد، وليس األمر عندنا كما قال ىؤالء، فقد : ومنيم من قال عنو

قالو ، لذا 4..."روى عنو جماعة منيم إسماعيل بن أبي خالد وىو أرواىم عنو، وكان إسماعيل ثقة
. 5"رمي بالنصب: "  بصيغة التمريضالعسقالنيابن حجر 

                                                 
 (.1/52)التنكيل- 1

في الجامع المسند الصحيح المختصر من  (ىـ256ت)أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل الجعفي البخاريرواه -  2
، 3أمور رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وسننو وأيامو، تحقيق مصطفى  ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، ط

(.  5644)رقم (5/2233)مـ، في كتاب التفسير، باب تبل الرحم ببالليا1987-ىـ1407
 (.10/420)فتح الباري-  3
 (.49/462)ىـ، 1415، تحقيق عمي شيري، دار الفكر، (ىـ571ت)تاريخ دمشق، ابن عساكر-  4
(. 1/460)فتح الباري-  5
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فنقل ابن معين عن إسماعيل أما كونو عثمانيًا يقدم عثمان عمى عمي رضي اهلل عنيما، 
، وقال يعقوب بن أبي 2، ونحوه عن ابن المديني1بن أبي خالد أن قيس بن أبي حازم كان عثمانياً 

،   رضي اهلل عنوكان يحمل عمى عمي: ومنيم من حمل عميو في مذىبو، وقال"        : شيبة
ولذلك تجنب الرواية عنو كثير من قدماء الكوفيين، وأجاب من أطراه بأنو كان يقدم عثمان عمى 

. 3" رضي اهلل عنيماعمي
قيس بن أبي في طعن باليبالغ " نيج البالغة" أما عند غير أىل السنة، فوجدت شارح 

: " ، فقال4ابن أبي حازمالشيعة في الحمل عمى متأخري حازم بالنصب وغيره، وتبعو كثير من 
 إني سمعت  ":إنو فاسق، وال تقبل روايتو، ألنو قال: عن مشايخنا المتكممون فيو، وقالواوقد ط

انفروا إلى بقية األحزاب، فأبغضتو، ودخل بغضو في : عميًا يخطب عمى منبر الكوفة، ويقول
وكان قيس بن أبى حازم :  "  وقال أيضاً .5"، ومن يبغض عميًا عميو السالم ال تقبل روايتو"قمبي

 حازم، يروى وكيع عن إسماعيل ابن أبى خالد، عن قيس بن أبفقد يبغض عميًا عميو السالم، 
وشيوخنا : قمت، ... عثمان في حاجة، فأبى فأبغضتويأتيت عميًا عميو السالم ليكمم ل: قال

إنو كان يبغض عميًا عميو السالم، فكان فاسقًا، ونقموا : ويقولون، ...يسقطون روايتو المتكممون
، "انفروا إلى بقية األحزاب" : سمعت عميًا عميو السالم يخطب عمى المنبر، ويقول: عنو أنو قال

ن قيسًا كان مطعونًا إ: " ، وسبقو إلى ىذا الكالم الشريف المرتضى بقولو6"يفدخل بغضو في قمب
رأيت " : الذي قال  وىو، والمعاداة ألمير المؤمنين واالنحراف عنو،بالنصب  مشيوراً ، ألنو كانفيو

بغضتو حتى اليوم في أف األحزاب، نفروا إلى بقيةا: عمي بن أبي طالب عمى منبر الكوفة يقول
 .7"وىذا قادح ال شك في عدالتو. بالمناصبة والمعاداة إلى غير ذلك من تصريحو. قمبي

                                                 
حياء التراث، (ىـ233ت)تاريخ ابن معين برواية الدوري، أبو زكريا يحيى ابن معين-  1 ، مركز البحث العممي وا 
(. 3/431)م، 1979-ىـ1399، 1ط
 ، دار الكتب العممية، بيروت(ىـ463ت)"الخطيب البغدادي" أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت تاريخ بغداد، -  2
(12/454 .)

(. 49/462)تاريخ دمشق - 3
، ت ميدي الرجائي، مكتبة آية اهلل المرعشي (ىـ1313ت)ينظر طرائف المقال، عمي أصغر الجابقمي-  4

، دار الكتاب (ىـ1392ت)، والغدير، عبد الحسين األميني(2/103)، 1ىـ، ط1410النجفي، بيمن، قم، إيران، 
، (9/73)، 4ىـ، ط1397العربي بيروت، 

، تحقيق محمد    (ىـ656ت)شرح نيج البالغة، عبد الحميد بن ىبة اهلل بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد-  5
(. 2/194)أبو الفضل إبراىيم، دار إحياء الكتب العربية

(. 4/101)المرجع السابق-  6
(. 178)، 2ىـ، ط1409، دار األضواء، بيروت، (ىـ436ت)تنزيو األنبياء، الشريف المرتضى-  7
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وكالم المرتضى وابن أبي الحديد ليس عميو دليل صحيح، وأّما القصة التي ذكراىا : قمت
فقد انفرد بروايتيا مسندة ابن أبي حديد، إضافة إلى انقطاع اإلسناد بينو وبين وكيع، أما كون 

 .قيس عثمانيًا يقدم عثمان عمى عمي، فيشاركو فييا جميور أىل السنة وال ضير في ذلك
ابن معين  ولعجمي كاوعميو فمم يثبت أنو ناصبي، وجميور المحدثين يوثقونو ويجمونو

 .2، بل إن إسماعيل بن أبي خالد الذي تكمم في عثمانيتو وثقو أيضاً 1ابن حبان وغيرىم كثيرو
ولم يتكمم في شأنو إال النادر الُمتعقب في كالمو، فتكمم فيو يحيى القطان بنكارة حديثو، 

سمى لو أحاديث استغربيا فما صنع شيئا : " ، وقال أيضاً 3ىذا القول مردود: وتعقبو الذىبي وقال
. 4"بل ىي ثابتة

 ُمَحمَّد ثم إن البخاري لم ينفرد برواية ىذا الحديث، فقد رواه أحمد ومسمم من طريقو عن
"  :َقالَ  اْلَعاصِ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  َقْيسٍ  َعنْ  َخاِلدٍ  َأِبي ْبنِ  ِإْسَماِعيلَ  َعنْ  ُشْعَبةُ  َحدَّثََنا :َجْعَفٍر، قالَ  ْبن

 ُفاَلًنا َيْعِني - َأِبي آلَ  ِإنَّ  َأالَ  » :َيُقولُ  ِسرٍّر  َغْيرَ  ِجَياًرا- وسمم عميو اهلل صمى -المَّوِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ 
  .5«اْلُمْؤِمِنينَ  َوَصاِلحُ  المَّوُ  َوِليِّييَ  ِإنََّما ِبَأْوِلَياءَ  ِلي َلْيُسوا- 

 ُموَسى َعنْ  ُعَمْيرٍ  ْبنِ  اْلَمِمكِ  ولمحديث شاىد عند البخاري بإسناد صحيح من طريق َعْبدِ 
 صمى -، قاَم النَّبيّ (اأَلْقَرِبينَ  َعِشيَرَتكَ  َوَأْنِذْر  )اآلَيةُ  َىِذهِ  ُأْنِزَلتْ  َلمَّا : "َقالَ  ُىَرْيَرةَ  َأِبى َعنْ  َطْمَحةَ  ْبنِ 
 َأْنِقُذوا َمَنافٍ  َعْبدِ  َبِنى َيا النَّاِر، ِمنَ  َأْنُفَسُكمْ  َأْنِقُذوا ُلَؤيٍّر  ْبنِ  َكْعبِ  َبِنى َيا » :َفَنادى- وسمم عميو اهلل

 ِمنَ  َأْنُفَسُكمْ  َأْنِقُذوا اْلُمطَِّمبِ  َعْبدِ  َبِنى َيا النَّاِر، ِمنَ  َأْنُفَسُكمْ  َأْنِقُذوا َىاِشمٍ  َبِنى َيا النَّاِر، ِمنَ  َأْنُفَسُكمْ 

                                                 

، تحقيق عبد العميم عبد (ىـ261ت) معرفة الثقات، أبو الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجمي الكوفي -1 
الجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن ، و(2/220 )ىـ1405، 1العظيم البستوي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط

، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعممي اليماني، دار (ىـ327ت)بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي الرازي
، تحقيق شرف (ىـ354ت)، والثقات، أبو حاتم محمد بن حبان البستي(7/102)إحياء التراث العربي، بيروت 
(. 308- 5/307)، ىـ1395، 1الدين أحمد، دار الفكر، ط

(. 7/102)الجرح والتعديل-  2
لرواة الثقات المتكمم فييم بما ال يوجب ردىم، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد ا-  3
(. 11 )،1م، ط1992، تحقيق محمد إبراىيم الموصمي، دار البشائر، بيروت، (ىـ748ت)اهلل
(. 1/123)المغني في الضعفاء-  4

-ىـ1420شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ، في مسنده، ت (ىـ241ت)رواه أحمد بن حنبل-  5
، في صحيحو، دار الجيل، دار (ىـ261ت)أبو الحسين مسمم بن الحجاج النيسابوري، و(29/340)، 2م، ط1999

. وغيرىم (1/136)اآلفاق الجديدة، بيروت، 
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 َسَأُبمَُّيا َرِحًما َلُكمْ  َأنَّ  َغْيرَ  َشْيًئا المَّوِ  ِمنَ  َلُكمْ  َأْمِمكُ  الَ  َفِإنِّيي النَّاِر، ِمنَ  َنْفَسكِ  َأْنِقِذي َفاِطَمةُ  َيا النَّاِر،
 . 1«ِبَباَلِلَيا

عمرو بن العاص رضي اهلل عنو بوضع ىذا لأما اإلشكال الثاني فيو اتيام أكثر الشيعة و
، وتعقب 2الحديث ألنو كان بينو وبين عمي بن أبي طالب رضي اهلل عنو ما كان من أخبار الفتنة

ن كان بينو وبين عمي ما كان فحاشاه أن : " ابن حجر ىذه المقالة فقال وأما عمرو بن العاص وا 
، ومعموم أن ىذه المسألة من مسائل عدالة الصحابة التي يختمف فييا موقف أىل السنة 3"يتيم

. 4عن الشيعة اختالفًا كبيرًا ليس ىنا محمو
 أن الحديث ليس فيو تأييد لبدعة النصب، بل فيو دعوة إلى التفريق بين المؤمن بقي

ولمحديث محل صحيح ال يستمزم نقصًا في مؤمني آل أبي طالب، وىو : " والكافر، قال ابن حجر
أن المراد بالنفي المجموع، ويحتمل أن يكون المراد بآل أبي طالب أبو طالب نفسو وىو إطالق 

فائدة الحديث انقطاع الوالية في الدين بين المسمم والكافر ولو كان : " ، وقال القرطبي..."سائغ
.  5"قريبًا حميماً 

لم يثبت وحاصل القول في ىذا الحديث أن قيس بن أبي حازم ثقة ثبت مقبول الرواية، و
أن ، إضافة إلى في باب ما يقوي بدعة راويوعميو النصب، لذا ال يصح االستشياد بيذا الحديث 

 .، واهلل تعالى أعمم وليس فيو شذوذ وال عمةمعناه صحيح موافق لما دلت عميو أصول الدين
ىما من طريق عدي بن ثابت األنصاري عن يروى البخاري ومسمم في صحيح: ثانياً 

َرَأْيُت النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم، َواْلَحَسُن ْبُن َعِميٍّر َعَمى َعاِتِقِو  )): البراء رضي اهلل عنو أنو قال
 .6((المَُّيمَّ ِإنِّيي ُأِحبُُّو َفَأِحبَّوُ : َيُقولُ 

                                                 
- ىـ 1409رواه البخاري في األدب المفرد، ت محمد فؤاد عبدالباقي، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، -  1

. بزيادة، وغيرىم (1/133)، ومسمم في صحيحو(31)، 3م، ط1989
بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيار، محمد باقر من أراد االستزادة فميرجع إلى -  2

، (30/400 )ىـ،1403، 2، مؤسسة الوفاء، بيروت، لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط(ىـ1111ت)المجمسي
، تحقيق وتصحيح حسن بن عمي النمازي، مؤسسة (ىـ1405ت)مستدرك سفينة البحار، عمي النمازي الشاىروديو

أحاديث أم المؤمنين عائشة، مرتضى ، و(6/194 )ىـ،1418النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم، 
(. 1/374 )ىـ،1414، 5العسكري، التوحيد لمنشر، ط

(. 10/421)فتح الباري-  3
أثر العقيدة في نقد الرجال : "تعرضت لمسألة عدالة الصحابة بإسياب في أطروحتي لمدكتوراه بعنوان-  4

. ، فمن أراد االستزادة فميرجع"ومروياتيم بين أىل السنة والشيعة
(. 10/421)فتح الباري-  5
، ومسمم في صحيحو، (3/1370)رواه البخاري في صحيحو، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين، - 6

 (.16/62)كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل الحسن والحسين رضي اهلل عنيما
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 بينظاىر ىذا الحديث يؤيد محبة الحسن بن عمي رضي اهلل عنو، وىذا ال خالف فيو و
 ؤيدوالحديث في ظاىره مشيعيًا، كان عدي بن ثابت أحد رجال ىذا الحديث المحدثين، لكن 
 .، ومع ذلك روى لو البخاري فيما يؤيد مذىبولمتشيع آلل البيت

قال ، بل كان من دعاتيم، 1 ليم إمام مسجد لمشيعة وقاضياً انوبيانو أن عدي بن ثابت ك
بداًل من " أقوم"، وفي رواية 2" بقول الشيعة منولما أدركنا أحدا أقو: " المسعودي في ترجمتو

ثقة، إال أنو كان رافضًيا : " ، وذكر عمماء الجرح والتعديل أن فيو غموًا، قال الدارقطني"أقول"
وعدي بن ثابت مائل عن : " ، وقال الجوزجاني4"كان يفرط في التشيع: " ابن معين ، وقال3"اغاليً 

 .5"عن المقصد
لكن منيج العمماء يقضي بالتفريق بين صدق الراوي ومخالفتو، لذا قال الذىبي في  

عالم الشيعة : " ، وقال أيضاً 6"لو كانت الشيعة مثمو لقل شرىم: " معرض الثناء عمى عدي
  .7"وصادقيم

يضاف إلى ما تقدم ان العمماء كانوا يفرقون بين التشيع في عرف المتقدمين والتشيع في 
 رضي فالتشيع في عرف المتقدمين ىو اعتقاد تفضيل عمي: " عرف المتأخرين، قال ابن حجر

 كان مصيبًا في حروبو، وأن  رضي اهلل عنو، وأن عميًا ً  رضي اهلل عنو عمى عثماناهلل عنو
 ، وربما اعتقد بعضيم أن عمياً  رضي اهلل عنيمامخالفو مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيميما

ذا كان معتقد ذلك ورعًا دينًا  صمى اهلل عميو وسمم أفضل الخمق بعد رسول اهللرضي اهلل عنو ، وا 
                                                 

 (.7/2)الجرح والتعديل- 1
، تحقيق وصي اهلل بن محمد عباس، (ىـ241ت)العمل ومعرفة الرجال، أبو عبد اهلل أحمد بن حنبل الشيباني- 2

، وتاريخ ابن معين رواية (2/491 )ىـ،1408، 1الرياض، ط، دار الخاني، بيروت، المكتب اإلسالمي
، تحقيق عبد المعطي (ىـ322ت)الضعفاء الكبير، أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيمي، و(4/10)الدوري

ميزان االعتدال، أبو عبد اهلل محمد بن ، و(3/372)ىـ، 1404، 1أمين قمعجي، دار المكتبة العممية، بيروت، ط
، تحقيق عمي محمد البجاوي، دار المعرفة لمطباعة والنشر، بيروت، (ىـ748ت)أحمد الذىبي الدمشقي

 (.3/61)لبنان
، أبو بكر أحمد بن (ىـ385ت)سؤاالت البرقاني لمدارقطني، أبو الحسن عمي بن عمر الدارقطني البغدادي- 3

، 1، تحقيق عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، مكتب خانو جميمي، باكستان، ط(ىـ425ت)محمد بن أحمد البرقاني
 (.55 )ىـ،1404

 (.3/524)تاريخ ابن معين رواية الدوري- 4
، تحقيق صبحي السامرائي، مؤسسة (ىـ259ت)أحوال الرجال، أبو إسحاق إبراىيم بن يعقوب الجوزجاني- 5

 (.1/55)ىـ، 1405، 1الرسالة، ط
 (.3/61)ميزان االعتدال- 6
 .المرجع السابق- 7
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صادقًا مجتيدًا فال ترد روايتو بيذا، ال سيما إن كان غير داعية، وأما التشيع في عرف المتأخرين 
. 1"فيو الرفض المحض فال تقبل رواية الرافضي الغالي وال كرامة

والمالحظ في أقوال النقاد في ترجمتو والمحدثين في روايتيم عنو تركيزىم عمى صدقو في 
الرواية، وعدم اىتماميم بكونو إمام مسجد لمشيعة وقاضيًا ليم، وأيضًا ما قيل فيو من كثرة قولو 

صرف النظر عن المخالفة متى عدم بكالم الشيعة، وما ىذا إال دليل عمى أولوية الصدق و
 .تأثيرىا

ولم ينفرد عدي بيذا الحديث، فمو شاىد من حديث أبي ىريرة عند البخاري ومسمم من 
 َمعَ  ُكْنتُ  : "َقالَ  َعْنوُ  المَّوُ  َرِضيَ  ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  ُجَبْيرٍ  ْبنِ  َناِفعِ  َعنْ  َيِزيدَ  َأِبي ْبنِ  المَّوِ  طريق ُعَبْيدِ 

 :َفَقالَ  َفاْنَصَرْفتُ  َفاْنَصَرَف، اْلَمِديَنِة، َأْسَواقِ  ِمنْ  ُسوقٍ  ِفي -َوَسمََّم  َعَمْيوِ  المَّوُ  َصمَّى-  المَّوِ  َرُسولِ 
، ْبنَ  اْلَحَسنَ  اْدعُ  َثاَلثًا، ُلَكعُ  َأْينَ  النَِّبيُّ  َفَقالَ  السِّيَخابُ  ُعُنِقوِ  َوِفي َيْمِشي، َعِميٍّر  ْبنُ  اْلَحَسنُ  َفَقامَ  َعِميٍّر
 ُأِحبُُّو، ِإنِّيي المَُّيمَّ  : "َفَقالَ  َفاْلَتَزَموُ  َىَكَذا، ِبَيِدهِ  اْلَحَسنُ  َفَقالَ  َىَكَذا، ِبَيِدهِ  -َوَسمَّمَ  َعَمْيوِ  المَّوُ  َصمَّى -

 َقالَ  َما َبْعدَ  َعِميٍّر  ْبنِ  اْلَحَسنِ  ِمنْ  ِإَليَّ  َأَحبَّ  َأَحدٌ  َكانَ  َفَما :ُىَرْيَرةَ  َأُبو َوَقالَ  ُيِحبُُّو، َمنْ  َوَأِحبَّ  َفَأِحبَّوُ 
فعدي لم ينفرد بيذه الرواية، بل مضمونيا يؤيده كثير . 2"َقالَ  َما َوَسمَّمَ  َعَمْيوِ  المَّوُ  َصمَّى المَّوِ  َرُسولُ 

 .من األحاديث النبوية
بقي التنبيو عمى أن مضمون الرواية ليس منكرًا، وال شاذًا، بل يتفق مع أصول الشريعة، 

احتج بو الجماعة وما  " :في تعميقو عمى رواية البخاري عن عدي" اليدي"لذا قال ابن حجر في 
 .3"أخرج لو في الصحيح شيء مما يقوي بدعتو

 اأَلْعَمشِ  َعنِ  ُمَعاِوَيةَ  َوَأُبو َوِكيعٌ  َحدَّثََنا: قال َشْيَبةَ  َأِبي ْبنُ  َبْكرِ  روى مسمم عن َأِبي: ثالثاً 
 َعنْ  ثَاِبتٍ  ْبنِ  َعِدىِّي  َعنْ  اأَلْعَمشِ  َعنِ  ُمَعاِوَيةَ  َأُبو َأْخَبَرَنا - َلوُ  َوالمَّْفظُ  - َيْحَيى ْبنُ  َيْحَيى َوَحدَّثََنا ح
- وسمم عميو اهلل صمى -اأُلمِّييِّي  النَِّبيِّي  َلَعْيدُ  ِإنَّوُ  النََّسَمةَ  َوَبَرأَ  اْلَحبَّةَ  َفَمقَ  َوالَِّذى"  :َعِميٌّي  َقالَ  :َقالَ  ِزرٍّر 
. 4"ُمَناِفقٌ  ِإالَّ  ُيْبِغَضِني َوالَ  ُمْؤِمٌن، ِإالَّ  ُيِحبَِّني الَ  َأنْ  ِإَليَّ 

ظاىر الحديث الثناء عمى عمي بن أبي طالب رضي اهلل عنو وىذا ال خالف فيو، ولكن 
في إسناده عدي بن ثابت وتقدم الكالم في تشيعو، وفيو أيضًا األعمش سميمان بن ميران، قال 

                                                 
 .(1/81)تيذيب التيذيب -1

، ومسمم في صحيحو، (5/2180)رواه البخاري في صحيحو، في كتاب المباس، باب السخاب لمصبيان،-  2
(. 6409)رقم (7/129)كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل الحسن والحسين، 

(. 425-1/424)فتح الباري-  3
رواه مسمم في صحيحو، كتاب ، باب الدليل عمى أن حب األنصار وعمي رضي اهلل عنيم من اإليمان -  4

(. 1/86)وعالماتو وبغضيم من عالمات النفاق، 
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، وروى عبد اهلل بن أحمد بن 1"، وكان فيو تشيع...الحديث في ثبتاً  ثقةً  األعمش وكان: " العجمي
 خربياً  واهلل وكان األعمش، سميمان عن شعبة، قال يزيد بن زريع حدثنا: حنبل عنو أبيو أنو قال

. 2"أبداً  حديثاً  عنو رويت ما عنو، حدث شعبة أن لوال واهلل سبئيًا،
واتيامو بأنو من سبأية الشيعة ضعيف، واألقرب أنو يتشيع وليس شيعي، وكالم : قمت

العجمي يؤيده، وأما رواية أحمد فرجاليا ثقات إال أنيا شاذة لم يوافقو عمييا أحد من أىل العمم، بل 
إن أصحاب الستة اتفقوا عمى الرواية عنو، ولعل ذلك مقصد أحمد من ذكره ليذه الرواية بصيغة 

 بصحة كونو شيعيًا فالمنيج المستقر عند عمماء – جداًل –التعميق دون السماع، وحتى لو سممنا 
. الرجال أنيم يفرقون بين صدق الراوي ومخالفتو

وأما توثيقو فجميور العمماء عمى ذلك، ولم يؤخذ عميو غير التدليس، فوثقو العجمي، وابن 
 . 3معين، وأبو حاتم، وأبو زرعو وغيرىم

ولؤلعمش متابعات كثيرة عند أبي نعيم في الحمية من طريق شعبة وكثير النواء وسالم 
الحكم بن عتيبة وجابر بن يزيد الجعفي والحسن بن عمرو الفقيمي وسميمان بن أبي حفصة و

الشيباني وسالم الفراء ومسمم المالئي والوليد بن عقبة وسممة بن سويد الجعفي وأيوب وعمار ابنا 
. 4 وغيرىم عن عدي بن ثابت بوشعيب الضبعي وابان بن قطن المحاربي

 عند الطبراني 6عباس ، وآخر من حديث ابن5ولو شاىد من حديث عمران بن الحصين
. في األوسط

بقي أن الرواية ليست شاذة وال منكرة من جية المعنى، بل صحيحة متفق عمى صحتيا، 
 .وليس في محبة عمي رضي اهلل عنو ميزة لممبتدعة بل ىي من خصائص أىل السنة قاطبة

 : َأْخَبَرَنا ُشْعَبُة َعْن َأِبي َجْمَرَة َقالَ :َعِميٍّر ْبن اْلَجْعِد َقالَ روى البخاري عن شيخو : رابعاً 
 ، َأِقْم ِعْنِدي َحتَّى َأْجَعَل َلَك َسْيًما ِمْن َماِلي:ُكْنُت َأْقُعُد َمَع اْبِن َعبَّاٍس ُيْجِمُسِني َعَمى َسِريِرِه َفَقالَ 

 َمْن : "ِإنَّ َوْفَد َعْبِد اْلَقْيِس َلمَّا َأَتْوا النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َقالَ "  : ُثمَّ َقالَ ،َفَأَقْمُت َمَعُو َشْيَرْينِ 
 َيا : َفَقاُلوا، َمْرَحًبا ِباْلَقْوِم َأْو ِباْلَوْفِد َغْيَر َخَزاَيا َواَل َنَداَمى: َقالَ ، َرِبيَعةُ : َقاُلوا ؟اْلَقْوُم َأْو َمْن اْلَوْفدُ 

                                                 
(. 1/434)ثقات العجمي-  1
(. 2/342)العمل ومعرفة الرجال-  2
 (.4/146)، الجرح والتعديل(1/432)ثقات العجمي- 3
، دار الكتاب العربي، (ىـ430ت)حمية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل األصبياني- 4

 (.4/185)ىـ، 1405بيروت، 
، تحقيق طارق بن عوض اهلل وعبد المحسن (ىـ360ت)المعجم األوسط، أبو القاسم سميمان بن أحمد الطبراني-  5

(. 2/337)ىـ، 1415بن إبراىيم، دار الحرمين، القاىرة، 
 (.5/87)المرجع السابق-  6
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َرُسوَل المَِّو ِإنَّا اَل َنْسَتِطيُع َأْن َنْأِتيَك ِإالَّ ِفي الشَّْيِر اْلَحَراِم َوَبْيَنَنا َوَبْيَنَك َىَذا اْلَحيُّ ِمْن ُكفَّاِر ُمَضَر 
 َفَأَمَرُىْم ِبَأْرَبٍع َوَنَياُىْم .َفُمْرَنا ِبَأْمٍر َفْصٍل ُنْخِبْر ِبِو َمْن َوَراَءَنا َوَنْدُخْل ِبِو اْلَجنََّة َوَسَأُلوُه َعْن اأْلَْشِرَبةِ 

يَماِن ِبالمَِّو َوْحَدُه َقالَ  يَماُن ِبالمَِّو َوْحَدُه َقاُلوا المَُّو َوَرُسوُلُو َأْعَمُم َقاَل :َعْن َأْرَبٍع َأَمَرُىْم ِباإْلِ  َأَتْدُروَن َما اإْلِ
َكاِة َوِصَياُم َرَمَضاَن َوَأْن  يَتاُء الزَّ اَلِة َواِ  َقاُم الصَّ َشَياَدُة َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل المَِّو َواِ 

. 1..."ُتْعُطوا ِمْن اْلَمْغَنِم اْلُخُمَس 
الحديث صحيح صريح واضح الداللة، وليس فيو ما يثير الريبة عند أىل السنة، ولكن 

إن كتب النبي صمى : " الشيعة استدلت بو عمى صحة عقيدتيم في الخمس، قال جعفر مرتضى
اهلل عميو وسمم ورسائمو إلى القبائل لتؤكد وتؤيد أن الخمس يجب في غنائم الحرب وفي غيرىا، 

. ثم استدل بيذا الحديث إلثبات ما ذىب إليو. 2"وأن المراد من الغنيمة ىو المعنى األعم
فاستغل األستاذ محمد األمين ىذه القضية التيام البخاري بروايتو لحديث يقوي بدعة 

وقد روى البخاري حديث عمي بن الجعد في الخمس وىو مما : " شيخو عمي بن الجعد، فقال
. 3"يقوي بدعتو أيضاً 

:       أما تشيع عمي بن الجعد الجوىري فتكمم فيو غير واحد من أىل العمم، قال الجوزجاني
 حدثنا احمد بن محمد بن : العقيمي، وقال4"عمي بن الجعد متشبث بغير بدعة زائغ عن الحق" 

 كنت عند عمي بن الجعد : " سمعت أبا غسان الدوري يقول:صدقة حدثنا أبو يحيى الناقد قال
 كنا نفاضل عمى عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فنقول خير :فذكروا عنده حديث بن عمر

بكر وعمر وعثمان فيبمغ النبي صمى اهلل عميو  ىذه األمة بعد النبي صمى اهلل عميو وسمم أبو
 ىو لم يحسن أن يطمق - يعني ابن عمر– انظروا إلى ىذا الصبي"  : فقال عمي،سمم فال ينكرو

 كنت عند : "وقال أبو يحيى الناقد حدثني أبو غسان الدوري قال، 5" كنا نفاضل: يقول،امرأتو
 " إن ابني ىذا سيد: "النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال لمحسن عمي بن الجعد فذكروا حديث

 قمت : حدثنا احمد بن الحسين حدثنا احمد بن إبراىيم الدورقي قالوقال. 6" ما جعمو سيداً : "قال

                                                 
 (.53)رقم (1/29)رواه البخاري في صحيحو، كتاب اإليمان، باب أداء الخمس من اإليمان - 1
 (. 5/201)ىـ، 1415، 4الصحيح من سيرة النبي األعظم، جعفر مرتضى العاممي، دار اليادي، بيروت، ط- 2
، "حكم الرواية عن المبتدع عند المتقدمين: " ممتقى أىل الحديث، منتدى الدراسات الحديثية، بحث بعنوان -  3

 . محمد األمين
 (.199)أحوال الرجال- 4
 (.225-3/224)ضعفاء العقيمي- 5
، وسؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني، سميمان بن األشعث (225-3/224)المرجع السابق- 6

 (.254)ىـ، 1399، 1، تحقيق محمد العمري، ط(ىـ275ت)السجستاني
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 لم أقل ولكن معاوية ما أكره ان : قال؟بن عمر ذاك الصبيا:  بمغني أنك قمت: "لعمي بن الجعد
. 1"يعذبو اهلل عز وجل

 محمد بن ىارون ي أبعن محمد بن العباس عن األزىري وروى الخطيب البغدادي عن 
 أخذ من بيت : " ىارون المستممي قال كنت عند عمي بن الجعد فذكر عثمان بن عفان فقالعن

 ، ال واهلل ما أخذىا ولئن كان أخذىا ما أخذىا إال بحق: فقمت،المال مائة ألف درىم بغير حق
. 2" ال واهلل ما أخذىا إال بحق: قمت،قال ال واهلل ما أخذىا إال بغير حق

، فال 3أبوغسان الدوري المروزي عميو مدار الروايتين األولى والثانية وىو مجيول الحال
وأما الراويتان األخيرتان فتؤكدان أن الرجل . يصح االستشياد بياتين الروايتين في الطعن بالرجل

يتشيع إن لم يكن شيعيًا، وىذا ال مشكمة فيو بالنسبة لمبخاري، ألن شيخو معروف لديو بالصدق 
، 7، والذىبي6، والدارقطني5، وأبي حاتم، وأبي زرعو4في الرواية، وتوثيق الجميور لو كابن معين

. ، وغيرىم8، وذكره ابن حبان في الثقات7والذىبي
ولعمي بن الجعد متابعات كثيرة في روايتو ىذه منيا ما رواه البخاري  عن محمد بن 

 عنعمي بن عبدالعزيز ، وما رواه أحمد والطبراني في الكبير عن 9بشار عن غندر عن شعبة بو
  أبان بن يزيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب و عكرمة عن ابن عباسعنمسمم بن إبراىيم 

.  10بو
وأما خطأ االستشياد الذي وقع فيو األستاذ محمد األمين في نسبة ىذا الحديث إلى باب 
الرواية المقوية لبدعة راوييا، فيتعمق بمعنى الحديث، فأىل السنة يأخذون معنى ىذا الحديث عمى 

                                                 
 (.225-3/224)المرجع السابق- 1
 (.11/364)تاريخ بغداد- 2
 (.10/463)م، 1993-ىـ1413، 9سير أعالم النبالء، الذىبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط-  3
، 1، ت محمدكامل القصار، مجمع المغة العربية، دمشق، ط(ىـ233ت)معرفة الرجال، يحيى بن معين- 4

 (.104،109)م، 1985- ىـ 1405
 (.6/178)الجرح والتعديل- 5
، ت موفق عبد اهلل، مكتبة (ىـ385ت)سؤاالت حمزة لمدارقطني، أبو الحسن عمي بن عمر الدارقطني- 6

 (.163)م، 1984- ىـ 1404، 1المعارف، الرياض، ط
 (.10)الرواة المتكمم فييم بما ال يوجب الرد- 7
 (.8/466)ثقات ابن حبان- 8
، رقم (6/2747)، "واهلل خمقكم وما تعممون: "رواه البخاري في صحيحو، كتاب ، باب قول اهلل تعالى - 9
(7117.) 

، (ىـ360ت)المعجم الكبير، أبو القاسم سميمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، و(5/378)مسند أحمد بن حنبل-  10
 (.10/289)ىـ، 1404، 2تحقيق مدي بن عبدالمجيد السمفي، مكتبة العموم والحكم، الموصل، ط
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ظاىره، ويقصرون الخمس عمى مغنم الحرب وال دليل عمى خالف ذلك، وأما الشيعة فيحممون 
الحديث عمى العموم وأن الخمس مطموب من كل ما يمتمك، لذا فال وجو لمقول بأن الرواية مقوية 

.  لبدعة راوييا، واهلل تعالى أعمم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الخالصة 
ال يقبل الشيخان الرواية المؤيدة لبدعة راوييا، والمقصود ىنا الجزء الُمحَدث من : أوالً 

 .المذىب، فما أيد ىذا الجزء من الروايات ليس لو وجود في الصحيحين
التزم الشيخان بالتثبت من أحوال الرواة في الصحيح، فمم يكتفيا في إثبات بدعية : ثانياً 

راٍو باتيامو بيا، بل تثبتوا من ذلك، وىذا يفسر رواية البخاري ومسمم لحديث قيس بن أبي حازم، 
 .وجرير بن عبد الحميد، وَبيز بن أسد وغيرىم

يفرق الشيخان بين الرواية الصحيحة المثبتة الموافقة لؤلصول والرواية الشاذة : ثالثاً 
المنكرة، فالثابت أن الشيخين يقبالن رواية المخالف إذا استجمعت شروط الصحة، لذا قبال رواية 
 .عدي بن ثابت في فضل عمي والحسن رضي اهلل عنيما، ورواية قيس بن أبي حازم في الوالية

يفرق الشيخان بين صدق الراوي ومخالفتو إذا لم تكن مكفرة، لذلك رووا لكثير من : رابعاً 
وىو المفيوم من كالم الحاكم النيسابوري المبتدعة في كتبيم بعد أن استجمعوا شروط الصحة، 
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، وكالم ابن 1"ن كتاب مسمم مآلن من الشيعةإ : "األخرممحمد بن يعقوب في ترجمة حينما قال 
وفي ،  طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة- أئمة الحديث – فإن كتبيم: " الصالح كذلك

. 2"الصحيحين كثير من أحاديثيم في الشواىد واألصول
يفرق الشيخان بين التشيع في عرف المتقدمين والتشيع في عرف المتأخرين، كما : خامساً 

. في ترجمة عدي بن ثابت، وسعيد بن فيروز، وعمي بن الجعد وغيرىم
: تتمخص دواعي اتيام الشيخين برواية األحاديث المؤيدة لمبدعة حول اآلتي: سادساً 

تتصل بعدم تثبت الناقد من مخالفة الراوي، وعدم التفريق بين اتيام : دواٍع معرفية - أ
الراوي بالمخالفة وثبوتيا، وعدم التثبت من صحة الخبر المنقول عن العمماء، وعدم فيم الحديث 

 .بشكل كاف

فبعض النقاد يطعن الرواة ألنيم خالفوىم في االعتقاد، بل وبالغوا في :  دواٍع عقدية - ب
 .ذلك

فجيل الناقد بمناىج العمماء في الرواية عن المبتدعة يوقعو في :  دواٍع منيجية - ج
تخطأة مناىجيم، فالنقاد يفرقون بين الرواية الصحيحة والرواية الشاذة والمنكرة، كذلك يفصمون 

بين صدق الراوي ومخالفتو إذا لم تكن مكفرة 
قائمة المراجع 

، جمال أبو زايد، جامعة أثر العقيدة في نقد الرجال ومروياتيم بين أىل السنة والشيعة (1
. ىـ1431الحسن الثاني، المحمدية، المغرب، 

. ىـ1414، 5أحاديث أم المؤمنين عائشة، مرتضى العسكري، التوحيد لمنشر، ط (2
، تحقيق صبحي (ىـ259ت)أحوال الرجال، أبو إسحاق إبراىيم بن يعقوب الجوزجاني (3

. ىـ1405، 1السامرائي، مؤسسة الرسالة، ط
ت محمد فؤاد ، (ىـ256ت)أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل الجعفي البخارياألدب المفرد،  (4

 .3م، ط1989- ىـ 1409عبدالباقي، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، 
إرشاد النقاد إلى تيسير االجتياد، أبو إبراىيم محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد  (5

، تحقيق صالح الدين مقبول أحمد، الدار السمفية، (ىـ1182ت)"األمير الصنعاني"
 .ىـ1405الكويت، 

                                                 
في شرح التبصرة والتذكرة،  (ىـ806ت)عزاه الحافظ أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي- 1

 .لمحاكم" تاريخ نيسابور"إلى كتاب  (115)تحقيق ماىر ياسين الفحل 
، مكتبة (ىـ643ت)"ابن الصالح"معرفة أنواع عموم الحديث، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشيرزوري - 2

 (.1/61)مـ، 1984، 1الفأرابي، ط
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، تحقيق أحمد شكر، (ىـ774ت)الباعث الحثيث شرح اختصار عموم الحديث، ابن كثير (6
 .ىـ1423مكتبة دار التراث، 

، (ىـ1111ت)بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيار، محمد باقر المجمسي (7
. ىـ1403، 2مؤسسة الوفاء، بيروت، لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط

، مركز البحث (ىـ233ت)تاريخ ابن معين برواية الدوري، أبو زكريا يحيى ابن معين (8
حياء التراث، ط . م1979-ىـ1399، 1العممي وا 

، دار الكتب (ىـ463ت)"الخطيب البغدادي" أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت تاريخ بغداد،  (9
 .العممية، بيروت

 .ىـ1415، تحقيق عمي شيري، دار الفكر، (ىـ571ت)تاريخ دمشق، ابن عساكر (10
. 2ىـ، ط1409، دار األضواء، بيروت، (ىـ436ت)تنزيو األنبياء، الشريف المرتضى (11
التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل، عبد الرحمن بن يحيى المعممي العتمي  (12

، تحقيق وتعميق محمد ناصر الدين األلباني، دار المعارف، الرياض، (ىـ1386ت)اليماني
. 1406، 1ط

 ىذيب التيذيب، أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالنيت (13
 .ىـ1404، 1، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، ط(ىـ852ت)

، تحقيق شرف الدين أحمد، دار (ىـ354ت)الثقات، أبو حاتم محمد بن حبان البستي (14
 .ىـ1395، 1الفكر، ط

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وسننو  (15
 تحقيق مصطفى  ،(ىـ256ت)أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري وأيامو،

 .مـ1987-ىـ1407، 3ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، ط

الجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي  (16
، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعممي اليماني، دار إحياء التراث (ىـ327ت)الرازي

 العربي، بيروت
، دار (ىـ430ت)حمية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل األصبياني (17

 .ىـ1405الكتاب العربي، بيروت، 
لرواة الثقات المتكمم فييم بما ال يوجب ردىم، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن ا (18

، تحقيق محمد إبراىيم الموصمي، دار البشائر، بيروت، (ىـ748ت)قايماز بن عبد اهلل
 .1م، ط1992
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 سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني، سميمان بن األشعث السجستاني (19
 .ىـ1399، 1، تحقيق محمد العمري، ط(ىـ275ت)

، (ىـ385ت)سؤاالت البرقاني لمدارقطني، أبو الحسن عمي بن عمر الدارقطني البغدادي (20
، تحقيق عبد الرحيم محمد أحمد (ىـ425ت)أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد البرقاني
 .ىـ1404، 1القشقري، مكتب خانو جميمي، باكستان، ط

، ت موفق عبد (ىـ385ت)سؤاالت حمزة لمدارقطني، أبو الحسن عمي بن عمر الدارقطني (21
. م1984- ىـ 1404، 1اهلل، مكتبة المعارف، الرياض، ط

. م1993-ىـ1413، 9سير أعالم النبالء، الذىبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (22
 الحافظ أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين شرح التبصرة والتذكرة، (23

 .تحقيق ماىر ياسين الفحل، (ىـ806ت)العراقي
شرح نيج البالغة، عبد الحميد بن ىبة اهلل بن محمد بن الحسين بن أبي  (24

 .، تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم، دار إحياء الكتب العربية(ىـ656ت)الحديد
، دار الجيل، دار (ىـ261ت)أبو الحسين مسمم بن الحجاج النيسابوريصحيح مسمم،  (25

 .اآلفاق الجديدة، بيروت

، 4الصحيح من سيرة النبي األعظم، جعفر مرتضى العاممي، دار اليادي، بيروت، ط (26
 (. 5/201)ىـ، 1415

، تحقيق عبد (ىـ322ت)الضعفاء الكبير، أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيمي (27
. ىـ1404، 1المعطي أمين قمعجي، دار المكتبة العممية، بيروت، ط

، ت ميدي الرجائي، مكتبة آية اهلل (ىـ1313ت)طرائف المقال، عمي أصغر الجابقمي (28
. 1ىـ، ط1410المرعشي النجفي، بيمن، قم، إيران، 

، تحقيق وصي اهلل (ىـ241ت)العمل ومعرفة الرجال، أبو عبد اهلل أحمد بن حنبل الشيباني (29
. ىـ1408، 1الرياض، ط، دار الخاني، بيروت، بن محمد عباس، المكتب اإلسالمي

. 4ىـ، ط1397، دار الكتاب العربي بيروت، (ىـ1392ت)الغدير، عبد الحسين األميني (30
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر  (31

، تحقيق عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، ومحب الدين الخطيب، (ىـ852ت)العسقالني
. ترقيم وفيرسة محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر

ت عبد ، (ىـ771ت)قاعدة في الجرح والتعديل، تاج الدين عبد الوىاب بن عمي السبكي (32
 .مـ1984-ىـ1404، 5مكتبة الرشد، الرياض، ط، الفتاح أبو غدة
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، تحقيق وتصحيح حسن بن (ىـ1405ت)مستدرك سفينة البحار، عمي النمازي الشاىرودي (33
. ىـ1418عمي النمازي، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم، 

شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ، ت (ىـ241ت)أحمد بن حنبلمسند أحمد،  (34
. 2م، ط1999-ىـ1420

، تحقيق طارق بن (ىـ360ت)المعجم األوسط، أبو القاسم سميمان بن أحمد الطبراني (35
 .ىـ1415عوض اهلل وعبد المحسن بن إبراىيم، دار الحرمين، القاىرة، 

، تحقيق مدي (ىـ360ت)المعجم الكبير، أبو القاسم سميمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (36
. ىـ1404، 2بن عبدالمجيد السمفي، مكتبة العموم والحكم، الموصل، ط

، (ىـ261ت)معرفة الثقات، أبو الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجمي الكوفي  (37
. ىـ1405، 1تحقيق عبد العميم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط

، ت محمدكامل القصار، مجمع المغة العربية، (ىـ233ت)معرفة الرجال، يحيى بن معين (38
. م1985- ىـ 1405، 1دمشق، ط

ابن "معرفة أنواع عموم الحديث، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشيرزوري  (39
 .مـ1984، 1، مكتبة الفأرابي، ط(ىـ643ت)"الصالح

ابن "معرفة أنواع عموم الحديث، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشيرزوري  (40
 .مـ1984، 1، مكتبة الفأرابي، ط(ىـ643ت)"الصالح

حكم الرواية عن المبتدع : " ممتقى أىل الحديث، منتدى الدراسات الحديثية، بحث بعنوان  (41
 . ، محمد األمين"عند المتقدمين

، تحقيق عمي (ىـ748ت)ميزان االعتدال، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد الذىبي الدمشقي (42
 .محمد البجاوي، دار المعرفة لمطباعة والنشر، بيروت، لبنان
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